
Zarządzenie nr L . 
Kanclerza Akademii Handlowej Nauk Stosowanych 

w Radomiu z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie: Wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Opłat za studia dla studentów z naborów 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu 

W związku z rosnącą inflacją oraz wzrostem kosztów funkcjonowania Uczelni 

zarządzam, co następuje: 

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w 

Radomiu zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego z dniem 12.01.2022 roku 

wprowadzam zmiany w Regulaminie oraz w załącznikach do niniejszego Regulaminu 
dla studentów z naborów 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w Akademii Handlowej 
Nauk Stosowanych w Radomiu. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki do Zarządzenia: 

1. Regulamin Opłat za studia wraz załącznikami według wykazu 

2. Wykaz załączników do Regulaminu Opłat za studia 

3. Kopia uchwały samorządu studenckiego w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie 
oraz w załącznikach do niniejszego Regulaminu dla studentów z naborów 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 w Akademi i Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

Radom, dnia 12.01.2022 r. 

KANC:I.1;: 

V.Siae.7 - 79,-d-r • 
pieczęć i podpis 

Kanclerza AHNS 



Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu 

§1 
Niniejszy Regulamin opłat określa rodzaj i wysokość opłat pobieranych przez 

Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu, zwaną dalej Uczelnią, za usługi 

w ramach prowadzonego kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
*2 

1. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. 

2. Osoby, które zostały przyjęte do Uczelni, wnoszą opłatę wpisową. Dotyczy to także 

osób ponownie przyjętych na studia oraz osób reaktywowanych w prawach i 

obowiązkach Studenta. 
3. Opłata wpisowa i rekrutacyjna nie podlegają zwrotowi oraz zaliczeniu na poczet 

czesnego. 
4. Wpisowe może być zwrócone jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku, na 

którego przyjęcie ubiegał się kandydat, bądz w przypadku zgłoszenia rezygnacji w 

oparciu o § 7 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

3
1. Czesne wnosi się z góry w ciągu 7 dni od podpisania umowy o studiowanie. 

2. Student może dokonywać opłat z tytułu czesnego: 

a. jednorazowo za każdy semestr roku akademickiego; 
b. w ratach, 
w wysokości i terminach ustalonych przez Kanclerza w Harmonogramie opłat. 

3. W okresie urlopu dziekańskiego Student nie uiszcza opłat czesnego za semestry 
objęte urlopem. Jednym z warunków do uzyskania zgody na urlop dziekański jest 
uregulowanie przez Studenta wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni 
należnych do dnia planowanego rozpoczęcia urlopu dziekańskiego. 

4. Student, który uzyskał zgodę na powtarzanie semestru/roku uiszcza pełną opłatę 

czesnego za semestr/rok. 
5. Student, który: powtarza rok/ semestr, wznawia się bądz kontynuuje kształcenie po 

urlopie dziekańskim ponosi opłaty zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Kanclerza 
określającym wysokość opiat dla cyklu kształcenia, w którym będzie kontynuował 

studia. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Studenta 

istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności czesnego za zgodą Kanclerza. 
7. Student zalegający z zapłata czesnego na kwotę większą niż 50% opłaty 

semestralnej, może zostać skreślony z listy studentów. Decyzja o skreśleniu jest 
wysyłana do Studenta listem poleconym. 

8. Zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Cywilnego, każda wpłata dokonywana przez 
Studenta z tytułu należnych opłat dla Uczelni zaliczana jest w pierwszej kolejności 

na najstarsze zaległe należności z tytułu odsetek oraz czesnego. 
9. Warunkiem uzyskania karty ocen, jak i przedłużenia zaliczenia semestru, jest 

opłacenie przynajmniej trzech pierwszych rat czesnego. 
10. Warunkiem przystąpienia do sesji egzaminacyjnej jest uiszczenie pełnej opłaty za 

dany semestr przed terminem rozpoczęcia sesji. 
11. Warunkiem rejestracji Studenta na kolejny semestr jest uiszczenie wszystkich 

zaległych zobowiązań finansowych wobec Uczelni. 
12. W przypadkach przewidzianych w umowie wniesione czesne podlega zwrotowi 

proporcjonalnie, tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku 
akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się 
ostateczna. 

* 4
1. Uczelnia pobiera następujące opłaty za wydanie: 

a. legitymacji studenckiej i jej duplikatów, 
b. indeksu i jego duplikatów, 
c. odpisu dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy, 
d. duplikatu dyplomu, 
e. inne wyszczególnione w Tabeli opłat. 

2. Uczelnia nie pobiera opłat za zaświadczenia wydawane Studentom w toku studiów. 
Załączniki do niniejszego Regulaminu opłat stanowią: 

Załącznik nr 1 - Harmonogramy opłat dla studentów AHNS w Radomiu na cały tok s 
Załącznik nr 2 — Tabela opłat 

Radom. dnia  

Załącznik nr 1 do Umowy o studiowanie 

Regulamin opiat za studia dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w 

roku akademickim 2019/2020w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych z siedzibą w Radomiu 

3. Przed wydaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Student zobowiązany jest uiścić za nie opłaty zgodnie z Tabelą opiat. 

5
1. Za przetrzymanie każdej książki wypożyczonej z Biblioteki przez okres dłuższy niż 

ten, na który została wypożyczona, naliczane są kary za każdy dzień zwłoki. 

Wysokość kar określa tabela opłat zawartych w Tabeli opłat będącej integralną 

częścią niniejszego Regulaminu. 

2. Wniesienie opłaty z tytułu zwłoki w oddawaniu książki warunkuje dalsze korzystanie 

z Biblioteki. 
3. W przypadku zagubienia książki Student zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł, 

a w przypadku niedostępności zagubionego tytułu na rynku Student uiszcza kwotę 

określoną według zasad zawartych w Tabeli opłat. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, regulowane są gotówką 

w Bibliotece Uczelni. 
5. Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie identyfikatora bibliotecznego. 

§ 6
1 Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu umożliwi Studentowi przez 

okres pobierania nauki indywidualne ubezpieczenie się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 
2 Wysokość składki ubezpieczeniowej podawana jest do wiadomości do dnia 

pierwszego października danego roku akademickiego. Informacja o składce 

zamieszczana jest na wirtualnym dziekanacie, tablicy ogłoszeń oraz w Kwesturze. 

3. Koszt ubezpieczenia pokrywa Student. 
4. Składka regulowana jest przez Studentów zainteresowanych ubezpieczeniem do 

dnia 30 listopada danego roku akademickiego w Kasie Uczelni. 
5. Okres ubezpieczenia obejmuje 12 miesięcy liczone od dnia 1 pazdziemika danego 

roku akademickiego. 
6. Wyboru firmy ubezpieczeniowej dokonuje Kanclerz Uczelni. 

§ 7
1. W przypadku wyrażenia woli przedłużenia sesji, Student zobowiązany jest złożyć 

podanie do Rektora lub Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu zaliczenia semestru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, 
Student jest zobowiązany w ciągu 7 dni uiścić opłatę za przedłużenie sesji 
w wysokości zgodnej z Tabelą opiat. 

2 W przypadku rezygnacji/przerwania nauki w Uczelni, Student zobowiązany jest 
powiadomić Dziekana na piśmie w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 

semestru w danym roku akademickim. W przypadku zapisania się na studia w 
w trakcie trwania semestru, lub tuż przed jego rozpoczęciem tj. po 23 września ( 
semestr zimowy) bądź po 21 lutym (semestr letni), rezygnację należy zgłosić w 
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o studiowanie. 

3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w poprzednim ustępie, spowoduje 
naliczenie opłaty proporcjonalnej do dnia skreślenia z listy studentów oraz kary 
umownej w wysokości 80% należnego czesnego za pozostałą część semestru. 

8
1 Za datę uiszczenia czesnego i innych opłat uważa się datę wpływu należności na 

rachunek bankowy Uczelni lub datę wpłaty w Kasie Uczelni. 
2 Nieterminowe płatności powodują naliczanie odsetek ustawowych. 
3 Każdemu Studentowi przydzielany jest indywidualny numer rachunku bankowego, 

identyfikujący Studenta w systemach zarządzania Uczelnią. Studenci I roku 
otrzymują indywidualny numer rachunku po immatrykulacji i ślubowaniu. Po 
otrzymaniu numeru indywidualnego rachunku bankowego Student zobowiązany 
jest wnosić na to konto opłaty należne wobec Uczelni. 

4 Niniejszy Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem podpisania. 
5 Wszelkie spory, które mogą wynikać ze stosowania Regulaminu opłat, Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Radomiu. 

tudiów 

- 
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Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu 

Załącznik nr 2 do Regulaminu opłat 

Tabela opiat dla za studia dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w 

roku akademickim 201912020w Akademia Handlowa Nauk Stosowanych z siedzibą w Radomiu 

Lp. 
Wysokość opłaty na studiach 

Tytuł opłaty I stopnia II stopnia 

1 Powtarzanie semestru / roku 
pełna opłata czesnego według 

Harmonogramu opiat (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu opłat) 

2 Przedłużenie sesji egzaminacyjnej na prośbę Studenta 50 zł 

3 Wpisowe i powtórne wpisowe 400 zł 200 zł 

4 Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek 
Studenta 

100 zł 

5 Indeks 4 zł 

6 Duplikat indeksu 6 zł 

7 Elektroniczna legitymacja studencka 22 zł 

8 Duplikat legitymacji elektronicznej 33 zł 

9 Dodatkowy odpis dyplomu 60 zł 

10 Duplikat dyplomu 20 zł 

11 Odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy 20 zł 

12 Duplikat odpisu dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy 60 zł 

13 Zaliczenie różnic programowych 50 zł za 1 przedmiot 

14 Niedotrzymanie regulaminowego terminu złożenia karty ocen 80 zł 

15 Zwłoka za nieterminowy zwrot książek do Biblioteki 0,20 zł / 1 dzień 

16 Opłata za zgubienie książki dwukrotna równowartość kwoty zakupu 
książki poniesionej przez Uczelnię 

17 Składka ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (nieobowiązkowa) 

 ustalana corocznie z ubezpieczycielem 

18 Odsetki za nieterminową wpłatę zgodnie z wysokością odsetek 
ustawowych 

19 Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 10 zł 

20 Kara umowna 

80% pozostałej wysokości czesnego za 
dany semestr liczonej od dnia 

następującego po dniu, w którym decyzja 
o skreśleniu stała się ostateczna 

21
Opłata dodatkowa na kierunku Pedagogika, specjalności: 
- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka 
angielskiego 

każdorazowo na IV, V 
i  VI semestrze: 

150 zł 

każdorazowo na,
III i IV semestrze: 

300 zł 



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU OPŁAT 

ZA STUDIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH, 

PRZENOSZĄCYCH SIĘ LUB WZNAWIAJĄCYCH STUDIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

W AKADEMII HANDLOWEJ NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU Z SIEDZIBĄ 

W RADOMIU 

ZAŁĄCZNIK NR 1: 

STUDIA I STOPNIA - LICENCJAT 

4. Harmonogram Opiat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, 

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, 

PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA. 

5. Harmonogram Opłat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, 

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, 

PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA, uwzględniający zniżkę 1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2019 roku. 

6. Harmonogram Opiat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, 

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, 

PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA, uwzględniający zniżkę 700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2019 roku. 

7. Harmonogram Opłat dla studentów II roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2020/2021, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, 

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, 

PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA. 

8. Harmonogram Opłat dla studentów III roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2021/2022, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, 

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, 

PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA. 
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STUDIA I STOPNIA — INŻYNIERSKIE 

9. Harmonogram Opiat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

10. Harmonogram Opłat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA, uwzględniający zniżkę 

1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2019 roku. 

11. Harmonogram Opiat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA, uwzględniający zniżkę 

700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2019 roku. 

12. Harmonogram Opłat dla studentów II roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2020/2021, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

13. Harmonogram Opłat dla studentów III roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2021/2022, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

14. Harmonogram Opłat dla studentów IV roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

STUDIA H STOPNIA — MAGISTER (STUDIA 5- LETNIE) 

15. Harmonogram Opłat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO. 

16. Harmonogram Opiat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO, uwzględniający 

zniżkę 1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2019 roku. 

17. Harmonogram Opłat dla studentów I roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2019/2020, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO, uwzględniający 

zniżkę 700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2019 roku. 

18. Harmonogram Opłat dla studentów II roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2020/2021, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO. 

19. Harmonogram Opiat dla studentów III roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2021/2022, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO. 

20. Harmonogram Opiat dla studentów IV roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO. 

21. Harmonogram Opiat dla studentów V roku AHNS w Radomiu w roku akademickim 

2023/2024, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunek: PRAWO. 

22. Harmonogram Opłat w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I roku AHNS 

w Radomiu będących CUDZOZIEMCAMI, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: 

2 \NCLE 

Paweł 



ZAŁĄCZNIK NR 2: 

1.Tabela opłat za studia dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub 

wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Handlowej 

z siedzibą w Radomiu. 

KAN (:!, F

dr Gerard Paweł Maj 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za suwie na iL)I 

700 zł MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 30 WRZEŚNIA 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2019/2020 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunek 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA ł WCZESNOSZKOLNA 
WPISOWE - 400 zł - O zł do 30.09.19 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł - O zł do 30.09.19 

OPŁATA JEDNORAZOWA 

PROMOCJA: ł 950 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 30.09.19 

(z czego 430 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1.520 zł płatne do 30.09.19) 

2.150 zł - za H semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 

za semestr letni do 15.02.2020 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATA RATALNA 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 430 zł przy zapisie do 30.09.2019 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 430 zł przy zapisie do 30.09.2019 - płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 430 zł przy zapisie do 30.09.2019 - płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 — 430 zł przy zapisie do 30.09.2019 - płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - 430 zł przy zapisie do 30.09.2019 - płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 15.02.20 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 15.03.20 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.04.20 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.05.20 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.06.20 

OPŁATY WNOSZONE SĄ DO BANKU: ING BANK ŚLĄSKI S. A. 

NUMER KONTA : 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 
Indywidualny numer konta studenta dostępny po immatrykulacji 

w Kwesturze lub po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu 

M 



AHNS z siedziba w Radomiu 

1000 zł MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 10 SIERPNIA 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2019/2020 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunek 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
WPISOWE - 400 zł - O zł do 10.08.19 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł - 0 zł do 10.08.19 

OPŁATA JEDNORAZOWA 

PROMOCJA: 1_ 650 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 10.08.1P 

(z czego 370 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1.280 zł płatne do 29.09.19) 

2.150 zł - za Ił semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 29.09.2019 r., 

za semestr letni do 15.02.2020 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATA RATALNA 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 370 zł przy zapisie do 10.08.2019 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 
Rata nr 2 - 370 zł przy zapisie do 10.08.2019 - płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 370 zł przy zapisie do 10.08.2019 - płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 - 370 zł przy zapisie do 10.08.2019 - płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - 370 zł przy zapisie do 10.08.2019 - płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 15.02.20 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 15.03.20 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.04.20 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.05.20 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.06.20 

OPŁATY WNOSZONE SĄ DO BANKU: ING BANK ŚLĄSKI S. A. 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 \ , . _. . • - \ 11;s Ł? '7 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2019/2020 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunku 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA ł WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł 

WPISOWE - 400 zł 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.150 zł - za ł semestr studiów 

(z czego 470 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1.880 zł płatne do 30.09.2019) 

2.150 zł - za II semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019r. , 

za semestr letni do 15.02.2020 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty iednorazowei wszystkie wpłaty traktowane sa jako onłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 470 zł - płatna w ciągu 7 dni 

od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 15.10.2019 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.11.2019 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.12.2019 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.01.2020 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 15.02.2020 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 15.03.2020 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.04.2020 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.05.2020 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.06.2020 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta, 
który można odebrać w Kwesturze lub uzyskać po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie 



O w AHNS z siedzibp w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2020/2021 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunku 
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA ł WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.150 zł - za III semestr studiów 

2.150 zł - za IV semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2020r. , 

za semestr letni do 15.02.2021 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 30.09.2020 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 15.10.2020 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.11.2020 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 16.12.2020 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.01.2021 

Semestr letni 
Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 15.02.2021 

Rata nr 2 - 470 zł - płatna do 16.03.2021 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 15.04.2021 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.05.2021 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.06.2021 

OPŁATY WNOSZONE SĄ DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 
NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta, 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów III -go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2021/2022 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunku 
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.150 zł - za V semestr studiów 

2350 zł - za VI semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2021r. , 

za semestr letni do 15.02.2022 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 470 zł - płatna do 30.09.2021 

Rata nr 2 - 470 z1 - płatna do 15.10.2021 

Rata nr 3 - 470 zł - płatna do 16.11.2021 

Rata nr 4 - 470 zł - płatna do 15.12.2021 

Rata nr 5 - 470 zł - płatna do 15.01.2022 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2022 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2022 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2022 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2022 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2022 

OPŁATY WNOSZONE SA DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny nur~ konta studenta, 

który można odebrać w Kwesturze lub uzyskać po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie 

• L L " 

dr Gerard Paweł Ma• 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów IV-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunku 
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2350 zł - za VII semestr studiów 

2350z1 - za VIII semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022r. , 

za semestr letni do 15.02.2023 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 30.09.2022 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.10.2022 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.11.2022 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.01.2023 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2023 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 16.05.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2023 

OPŁATY WNOSZONE SA DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta, 

który można odebrać w Kwesturze lub uzyskać po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie 

KA, N C: i, 

%-n. er oa;r e 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok aka 12019/2020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów V-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2023/2024 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunku 
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2500 zł - za IX semestr studiów 

2500z1 - za X semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2023r. , 
za semestr letni do 15.02.2024 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 540 zł - płatna do 30.09.2023 

Rata nr 2 - 540 zł - płatna do 15.10.2023 

Rata nr 3 - 540 zł - płatna do 15.11.2023 

Rata nr 4 - 540 zł - płatna do 15.12.2023 

Rata nr 5 - 540 zł - płatna do 16.01.2024 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 540 zł - płatna do 15.02.2024 

Rata nr 2 - 540 zł - płatna do 15.03.2024 

Rata nr 3 - 540 zł - płatna do 15.04.2024 

Rata nr 4 - 540 zł - płatna do 15.05.2024 

Rata nr 5 - 540 zł - płatna do 15.06.2024 

OPŁATY WNOSZONE SĄ DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta, 

który można odebrać w Kwesturze lub uzyskać po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

700 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 30 WRZEŚNIA 2019! 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2019/2020 
STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 
WPISOWE - 400 zł ( 0 zł przy zapisie do 30.09.19) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł ( 0 zł przy zapisie do 30.09.19) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2 050 zł za jeden semestr 

PROMOCJA: 1.850 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 30.09.2019 
(z czego 410 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1440 zł płatne do 30.09.2019) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 
za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 450 zł (410 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 450 zł (410 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 450 zł (410 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 - 450 zł (410 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - 450 zł (410 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 15.02.20 

Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.03.20 

Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.04.20 

Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.05.20 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.06.20 

OPŁATY WNOSZONE SA DO BANKU: 
ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA : 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 
Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

1000 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
Dn 10 -qIFRPNIĄ 9019 i 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2019/2020 
STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 
WPISOWE - 400 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.19 ) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.19 ) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2 050 zł za jeden semestr 

PROMOCJA: 1.550 zł za I-szy semestr studiów przy zapisie do 10.08.19 
(z czego 350 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1200 zł płatne do 30.09.2019) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 
za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 — 450 zł (350 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 450 zł (350 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 450 zł (350 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 - 450 zł (350 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - 450 zł (350 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 15.02.20 

Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.03.20 

Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.04.20 

Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.05.20 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.06.20 

OPŁATY WNOSZONE SA DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 
Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 

w roku akademickim 2019/2020 
STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 

WPISOWE 400 ZŁ 

OPŁATA REKRUTACYJNA 100ZŁ 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2050.  zł - za semestr zimowy 

2.050 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy 

do 30.09.2019 r. za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 30.09.2019 
Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.10.2019 

Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.11.2019 
Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.12.2019 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.01.2020 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 15.02.2020 
Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.03.2020 
Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.04.2020 
Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.05.2020 
Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.06.2020 

OPŁATY WNOSZONE SĄ NA RACHUNEK: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
NUMER KONTA 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 - -., Z 

i->aweł M 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019 2020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2020/2021 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
Kierunek: 

INFORMATYKA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.050 z1 - za semestr zimowy 

2.050 zł - za semestr letni 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2020 r., 

za semestr letni do 15.02.2021 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 30.09.2020 

Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.10.2020 

Rata nr 3 -450 Zł - płatna do 15.11.2020 

Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.12.2020 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.01.2021 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 15.02.2021 

Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.03.2021 

Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.04.2021 

Rata nr 4 - 450 Zł - płatna do 15.05.2021 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.06.2021 

NUMER KONTA: indywidualny numer konta studenta dostępny 

w Kwesturze lub po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019 2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów III -go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2021/2022 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
Kierunek: 

INFORMATYKA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2050.  zł - za semestr zimowy 

2.250 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2021 r., 
za semestr letni do 15.02.2022 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 450 zł - płatna do 30.09.2021 

Rata nr 2 - 450 zł - płatna do 15.10.2021 

Rata nr 3 - 450 zł - płatna do 15.11.2021 

Rata nr 4 - 450 zł - płatna do 15.12.2021 

Rata nr 5 - 450 zł - płatna do 15.01.2022 

Semestr letni : 

Rata nr ł - 490 zł - płatna do 15.02.2022 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.2022 

Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.04.2022 

Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.2022 

Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.06.2022 

NUMER KONTA: indywidualny numer konta studenta dostępny 

w Kwesturze lub po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok ak 020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów IV-go roku AHNS w 

Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 

STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.550 zł za semestr zimowy 

Wpłat jednorazowych za semestr zimowy można dokonywać 

do dnia 30.09.2022r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 550 zł - płatna do 30.09.2022 

Rata nr 2 - 550 zł - płatna do 15.10.2022 

Rata nr 3 - 550 zł - płatna do 15.11.2022 

Rata nr 4 - 550 zł - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 550 zł - płatna do 15.01.2023 

NUMER KONTA: indywidualny numer konta studenta dostępny 
w Kwesturze lub po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

1000 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 10 SIERPNIA! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2019/2020 

STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 
Stosunki międzynarodowe Finanse i rachunkowość 
Administracja Ekonomia 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie 
Psychologia Kryminologia 
Pedagogika 

WPISOWE - 400 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.19 ) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł ( 0 zł przy zapisie do 10.08.19 ) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

1900 zł za jeden semestr 

PROMOCJA: :1 400 zł za I-szy semestr studiów przy zapisie do 10.08.19, 
(z czego 320 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1080 zł płatne do 30.09.19) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 
za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 
Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 420 zł (320 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 420 zł (320 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 420 zł (320 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 - 420 zł (320 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - 420 zł (320 zł dla studentów orzy zapisie do 10.08.2019) 
- płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 15.02.20 
Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.03.20 
Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.04.20 
Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.05.20 
Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.06.20 
OPŁATY WNOSZONE SĄ DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 
Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta 
Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 1 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

700 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
PO *30 WRZEŚNIA! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2019/2020 

STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 
Stosunki międzynarodowe Finanse i rachunkowość 
Administracja Ekonomia 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie 
Psychologia Kryminologia 
Pedagogika 

WPISOWE - 400 zł ( 0 zł przy zapisie do 30.09.19) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 100 zł ( 0 zł przy zapisie do 30.09.19 ) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

1900 zł za jeden semestr 

PROMOCJA: ł 700 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 30.09.19, 

(z czego 380 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1320 zł płatne do 30.09.19) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 
za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacionarne, niestacjonarne 
Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 420 zł (380 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 420 zł (380 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.10.19 

Rata nr 3 - 420 zł (380 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.11.19 

Rata nr 4 - 420 zł (380 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.12.19 

Rata nr 5 - azo zł (380 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2019) 
- płatna do 15.01.20 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 15.02.20 
Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.03.20 
Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.04.20 
Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.05.20 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.06.20 

OPŁATY WNOSZONE SA DO BANKU: 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 

NUMER KONTA: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 
Po immatrykulacji wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta studenta 
Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2019/2020 

STUDIA LiCENCJACKIE 
Kierunki: 

Stosunki międzynarodowe Ekonom ia 
Administracja Finanse i rachunkowość 
Psychologia Zarządzanie 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Kryminologia 
Pedagogika 

WPISOWE 400 ZŁ 

OPŁATA REKRUTACYJNA 100 ZŁ 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

1900.  zł - za semestr zimowy 

1.900 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2019 r., 
za semestr letni do 15.02.2020 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 30.09.2019 

Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.10.2019 

Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.11.2019 

Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.12.2019 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.01.2020 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 15.02.2020 

Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.03.2020 

Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.04.2020 

Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.05.2020 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.06.2020 

OPŁATY WNOSZONE SĄ NA RACHUNEK: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
NUMER KONTA 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2020/2021 

STUDIA LICENOACKIE 
Kierunki: 

Stosunki międzynarodowe Ekonomia 
Administracja Finanse i rachunkowość 
Psychologia Zarządzanie 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kryminologia 
Pedagogika 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

1.900 zł - za semestr zimowy 

1.900 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2020 r., 
za semestr letni do 15.02.2021 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 30.09.2020 

Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.10.2020 

Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.11.2020 

Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.12.2020 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.01.2021 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 15.02.2021 

Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.03.2021 

Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.04.2021 

Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.05.2021 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.06.2021 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2019/2020 w AHNS z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów III -go roku AHNS w Radomiu 
w roku akademickim 2021/2022 

STUDIA LICENCJACKIE 
Kierunki: 

Stosunki międzynarodowe Psychologia 
Zarządzanie Finanse i rachunkowość 

Ekonomia Kryminologia 
Administracja Pedagogika 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

1.900 zł - za semestr zimowy 
2.400 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2021 r., 
za semestr letni do 15.02.2022 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 420 zł - płatna do 30.09.2021 

Rata nr 2 - 420 zł - płatna do 15.10.2021 

Rata nr 3 - 420 zł - płatna do 15.11.2021 

Rata nr 4 - 420 zł - płatna do 15.12.2021 

Rata nr 5 - 420 zł - płatna do 15.01.2022 

Semestr letni : 

Rata nr ł - 520 zł - płatna do 15.02.2022 

Rata nr 2 - 520 zł - płatna do 15.03.2022 

Rata nr 3 - 520 zł - płatna do 15.04.2022 

Rata nr 4 - 520 zł - płatna do 15.05.2022 

Rata nr 5 - 520 zł - płatna do 15.06.2022 

NUMER KONTA: indywidualny numer konta studenta dostępny w Kwesturze 
lub po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu 

,: ',,,_ , 



Uchwała nr ...... 

Parlamentu Studentów 

Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

dotycząca wprowadzenia zmian w Regulaminie Opłat za studia 

dla studentów z naborów 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu 

Parlament Studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych 
w Radomiu pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian w Regulaminie oraz w 

załącznikach do niniejszego Regulaminu dla studentów z naborów 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

Przewodnicząca Parlamentu 

Samorządu Studentów AHNS 

OLI WIA KOPYT 


